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21 พฤษภาคม 2563 

สถานการณ์ภาพรวมตลาดท่ีอยู่อาศัยไตรมาส 1/2563 
ทศิทางตลาดปรับสู่สมดุลทัง้อุปสงค์และอุปทาน  

 
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์ข้อมูล

อสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศยัไตรมาส 1 ปี 2563 เป็นช่วงเวลาที่สะท้อนผลกระทบจาก
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ ไวรัส COVID-19 ต่อการลงทุนในภาคธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และการซือ้ขายที่
อยู่อาศยัอย่างเป็นรูปธรรม โดยภาพรวมชะลอตวัลงทัง้ในด้านอุปสงค์และอปุทาน ซึ่งเป็นการปรับสมดุลของตลาด
ลดความเสี่ยงปัญหาอปุทานสว่นเกิน  
 
อุปสงค์ภาพรวมการโอนกรรมสิทธิ์และสินเชื่อท่ีอยู่อาศัยลดลงแต่ไม่ต ่ากว่าค่าเฉลี่ย 

สถานการณ์ด้านความต้องการที่อยู่อาศัยไตรมาส 1 ปี 2563 ประเมินจากข้อมูลการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่
อาศัย พบว่าภาพรวมทัว่ประเทศในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 มีหน่วยการโอนกรรมสิทธ์ิจ านวน 89,024 หน่วย ลดลง
จากไตรมาส 4 ปี 2562 ร้อยละ -16.7 แต่เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปี 2562 จะเพิ่มขึน้ร้อยละ 2.5 โดยมีมลูค่า
รวม 210,294 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2562 ร้อยละ -20.6 แต่เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปี 2562 จะ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.4 โดยการโอนกรรมสิทธ์ิที่อยู่อาศัยประเภทห้องชุดมีสดัส่วนใกล้เคียงกับบ้านเดียว แต่มูลค่าการ
โอนกรรมสิทธ์ิบ้านเด่ียวมีสดัสว่นสงูที่สดุ 

ทัง้นี ้เมื่อพิจารณาภาพรวมการโอนกรรมสิทธ์ิเฉพาะในพืน้ท่ีกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2563 พบว่า 
มีจ านวนรวม 45,678 หน่วย ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2562 ร้อยละ -18.3 และลดลงร้อยละ -4.4 เมื่อเทียบจากช่วง
เดียวกนัของปี 2562 โดยมลูค่าการโอนกรรมสิทธ์ิมีจ านวน 129,406 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2562 ร้อยละ 
-24.4 และลดลงร้อยละ -2.7 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกนัของปี 2562  

ในส่วนของภูมิภาค ไตรมาส 1 ปี 2563 มีจ านวนรวม 43,346 หน่วย ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2562 ร้อยละ -
14.9 แต่เพิ่มขึน้ร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยมูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิมีจ านวน 80,888
ล้านบาท ลดลงจากไตรมาส 4 ปี 2562 ร้อยละ -13.5 แต่เพิ่มขึน้ร้อยละ 25.0 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกนัของปี 2562 

 โดยศนูย์ข้อมลูฯคาดการว่าในปี 2563 จะมีการโอนกรรมสิทธ์ิทัว่ประเทศจ านวน 311,719 หน่วย ลดลงร้อย
ละ -16.7 จากปี 2562 มลูค่าการโอนกรรมสิทธ์ิรวม 746,206 ล้านบาท ลดลงร้อยละ – 14.8 จากปี 2562 ในจ านวน
ดังกล่าวประมาณการเฉพาะพืน้ที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลจะมีการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยู่อาศัยจ านวน 160,350 หน่วย 
มูลค่ารวม 472,401 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ -19.1 และลดลงร้อยละ -17.4 ตามล าดับ ประมาณการ
หน่วยการโอนกรรมสิทธ์ิในภูมิภาครวม 151,369 หน่วย มูลค่ารวม 273,805 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ -
14.0 และลดลงร้อยละ -9.9 ตามล าดบั  
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ด้านภาพรวมสินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลปล่อยใหม่ทั่วประเทศ พบว่าในไตรมาส 1 ปี 2563 มีมูลค่ารวม 

138,238 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -13.0 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปี 2562 โดยคาดการว่าปี 2563 จะมีจ านวน
สินเชื่อที่อยู่อาศยับคุคลปลอ่ยใหม่ทัว่ประเทศรวม 571,196 ล้านบาท ลดลงร้อยละ -10.8 จากปี 2562  

 
อุปทานท่ีอยู่อาศัยปรับลดลงต ่ากว่าค่าเฉลี่ย 

ส าหรับอุปทานใหม่ในช่วงไตรมาส 1 ปี 2563 พบว่ามีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยทั่ว
ประเทศ จ านวน 60,165 หน่วย ลดลงร้อยละ -17.9 จากไตรมาส 4 ปี 2562 และลดลงร้อยละ -27.7 เมื่อเทียบจาก
ช่วงเดียวกันของปี 2562 ในจ านวนดังกล่าวเป็นการออกใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยเฉพาะในพืน้ที่กรุงเทพฯ -
ปริมณฑล จ านวน 20,590 หน่วย ลดลงร้อยละ -18.6 จากไตรมาส 4 ปี 2562 และลดลงร้อยละ -36.5 เมื่อเทียบจาก
ช่วงเดียวกนัของปี 2562 ส่วนในภูมิภาคพบว่ามีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศยัจ านวน 39,575 หน่วย 
ลดลงร้อยละ -27.8 จากไตรมาส 4 ปี 2562 และลดลงร้อยละ -30.9 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกนัของปี 2562  

 โดยศนูย์ข้อมลูฯคาดการว่าในปี 2563 จะมีการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศยัทัว่ประเทศจ านวน 
256,601 หน่วย ลดลงร้อยละ-16.5 เมื่อเทียบจากปี 2562 โดยในพืน้ที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล จะมีการออกใบอนุญาต
ก่อสร้างที่อยู่อาศัยจ านวน 97,441 หน่วย ลดลงร้อยละ -20.7 ในส่วนภูมิภาคคาดว่าจะมีการออกใบอนุญาต
ก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศยัจ านวน 154,160 หน่วย ลดลงร้อยละ -22.7 

นอกจากนีจ้ากข้อมูลส ารวจโครงการที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ของศูนย์ข้อมูลฯ พบว่าในช่วงไตรมาส 1 ปี 
2563 ในพืน้ที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีที่อยู่อาศัยทุกประเภทเปิดขายใหม่จ านวนรวม 15,932 หน่วย ลดลงร้อยละ-
49.3 จากไตรมาส 4 ปี 2562 และลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ -29.6 โดยประมาณการว่า ปี 2563 
เฉพาะในพืน้ที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล จะมีที่อยู่อาศัยเปิดขายใหม่ทุกประเภทรวม 79,408 หน่วย เป็นโครงการบ้าน
จดัสรรเปิดตวัใหม่ประมาณ 35,734 หน่วย และอาคารชุดเปิดขายใหม่ประมาณ 43,674 หน่วย ลดลงร้อยละ -19.9 
เมื่อเทียบกบัปี 2562 
 ในขณะที่รายงานที่อยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนในพืน้ที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2563 ก็ลดลง
ด้วยเช่นกัน โดยมีจ านวน 21,260 หน่วย ลดลงร้อยละ -24.7 จากไตรมาส 4 ปี 2562 และลดลงร้อยละ -12.3 เมื่อ
เทียบจากช่วงเดียวกนัของปี 2562 โดยคาดการว่าในปี 2563 จะมีที่อยู่อาศยัสร้างเสร็จจดทะเบียนจ านวนประมาณ 
80,563 หน่วย ลดลงร้อยละ -27.8 จากปี 2562  
 
ประเมินทศิทางตลาดท่ีอยู่อาศัย ปี 2563 
 อย่างไรก็ตาม จากการประเมินสถานการณ์ โดยภาพรวมจากสถิติข้อมลูทัง้ในด้านอปุสงค์และอปุทาน ศนูย์
ข้อมลูฯคาดการว่าในปี 2563 แม้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจะชะลอตวั แต่ในสว่นของตลาดที่อยู่อาศยัจะไม่เกิด
ปัญหารุนแรงเช่นที่เคยเกิดขึน้เมื่อปี 2541 เนื่องจากมีการปรับตัวทัง้ในด้านอุปสงค์และอุปทาน ทัง้ส่วนกลางและ
ภูมิภาค นอกจากนีก้ระแส New Normal ซึ่งจะเกิดขึน้กบัตลาดที่อยู่อาศยัหลายภาคส่วนมีความเห็นว่าผู้บริโภคจะ
ให้ความสนใจต่อการอยู่อาศยัในโครงการบ้านจดัสรรมากกว่าอาคารชุด แต่ด้วยข้อจ ากดัด้านงบประมาณและความ
พร้อมทางด้านการเงิน ในที่สดุผู้บริโภคก็ยงัคงต้องเลือกซือ้ที่อยู่อาศยัในระดบัราคาที่สอดคล้องกบัความสามารถใน 
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การผ่อนช าระ และคาดว่าในช่วงไตรมาสสดุท้ายผู้ที่มีความมัน่คงทางรายได้ เช่น กลุม่ข้าราชการ และผู้ที่มีเงินเดือน
ประจ า จะกลบัมาซือ้ที่อยู่อาศยัอีกครัง้  

----------------------------------------------------------------------------------ทา 
นเกินไป ตลาดปี 2563 ยงัคงด าเนินต่อไปได้แต่คงต้องระมดัระวงัอย่าปล่อย Supply ออกมาเยอะจนตลาด

ดดูซบัไม่ทสัอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทร 0-2645-9675-6    ฝ่ายประชาสมัพนัธ์และบริการขอ้มูล ศูนย์ข้อมูลอสงัหาริมทรัพย์   


